Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Kurpińskiego 6
62-511 Kramsk
63 246-21-39
501-263-270

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Małgorzata Rużak
Kontakt:

margaretta05@gmail.com

„Zespół Interdyscyplinarny dla Gminy Kramsk

na rzecz przeciwdziałania przemocy

w rodzinie” został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Kramsk nr 30/2011z dnia 01 lipca 2011.
Zasady funkcjonowania Zespołu reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z 29 lipca
2005 ( Dz.U nr 180 poz.1493) oraz Uchwała Rady Gminy Kramsk nr IV/28/11 z dnia 15 lipca 2011
w sprawie określenia

trybu i sposobu powoływania i

odwoływania członków zespołu

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zadania procedury Niebieskiej Karty


Ułatwienie rozpoznania przemocy w rodzinie;



Dostarczenie ofierze (ofiarom) informacji prawnej oraz informacji o możliwościach dalszego
szukania pomocy;



Motywowanie ofiar przemocy w rodzinie do ochrony swoich praw i szukania pomocy;



Ułatwienie podjęcia działań zmierzających do zatrzymania przemocy;



Monitorowanie sytuacji rodzinnej w związku z przemocą;



Ułatwienie motywowania sprawców przemocy do podjęcia leczenia odwykowego;



Usprawnienie przygotowania wnikliwych informacji o przemocy w rodzinie w przypadku
wszczęcia postępowania karnego wobec sprawcy;



Tworzenie warunków do budowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny- składający się z przedstawicieli poszczególnych służb- może być
zespołem o stałym składzie lub też mogą być do niego dołączane inne osoby w zależności od potrzeb,
może tez być powołany dla poszczególnych przypadków.
W skład naszego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:
1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Małgorzata Rużak
2. Dyrektor GOPS – Andżelika Łoś

3. Kurator sądowy - Iwona Głowacka
4. Pracownik socjalny GOPS- Renata Kołodziej
5. Pracownik socjalny GOPS - Anna Jankowska
6. Pracownik socjalny GOPS - Sabina Nawrocka
7. Pedagog szkolny - Elwira Grzelak
8. Pedagog szkolny - Karolina Wielowska
9. Kierownik Posterunku Policji w Kramsku - Mariusz Dąbrowski
10. TPD - Katarzyna Papaj
11. Pielęgniarka środowiskowa - Teresa Kamińska
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Grupy Robocze w celu rozwiązywania
problemów

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych wchodzi 4 specjalistów z wyżej zamieszczonej listy, bezpośrednio
zaznajomionych z sytuacją rodziny,
Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w rodzinie, monitorowanie
sytuacji rodziny, dokumentowanie podejmowanych działań i ich efektów.
MOŻESZ ZATRZYMAĆ PRZEMOC. MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC DLA SIEBIE
I SWOICH BLISKICH.
JEST TO JEDYNA DROGA DO NORMALNOŚCI W ŻYCIU TWOIM I TWOJEJ RODZINY.

